
Krok 1

Krok 2

Umów się na wizytę do lekarza uprawnionego do wystawiania zlecenia na 
sensor FreeStyle Libre, posiadającego specjalizację w dziedzinie:

Aby otrzymać refundowany sensor FreeStyle Libre poproś o dokument 
ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE CZĘŚĆ „A” 
(nie receptę). Zlecenie (CZĘŚĆ „A”) wystawiane jest maksymalnie na 3 miesiące, 
czyli 6 sensorów. Przy pierwszym zleceniu poproś lekarza o przedpłaconą kopertę 
od Abbott - będzie pomocna później podczas składania zamówienia na sensory. 

Udaj się do najbliższego oddziału NFZ z dokumentem wystawionym przez lekarza ZLECENIE CZĘŚĆ „A”, 
w celu potwierdzenia refundacji. Poproś w NFZ o dokument ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY 
MEDYCZNE CZĘŚĆ „B”. Zlecenie (CZĘŚĆ „B”) jest ważne przez 12 miesięcy. Nie ma konieczności 
potrwierdzania części „B” w NFZ częściej niż raz na rok. Oba dokumenty CZĘŚĆ „A” i „B” ZLECENIA 
będą potrzebne do złożenia zamówienia. będą potrzebne do złożenia zamówienia. 

endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,

endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,

pediatrii zatrudnionego w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej, 
lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej,

diabetologii.



Krok 3

Lista oddziałów:

Zrób zdjęcie lub skan wszystkich stron zlecenia „A” 
i „B” (łącznie 4 strony). Będą Ci potrzebne do złożenia 
zamówienia na stronie: www.diabetyk24.pl/libre

Krok 4
Wejdź na stronę www.diabetyk24.pl/libre

Wybierz taką ilość sensorów, jaką masz w zleceniu 
wypisanym przez lekarza, a następnie kliknij 
„DODAJ DO KOSZYKA”.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6

Kujawsko-Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowska 37

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 
148

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

Świętokrzyski Oddział 
Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9

Warmińsko-Mazurski Oddział 
Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158

Zachodniopomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

A+B



Krok 5
Uzupełnij dane ze zlecenia „A”: numer ewidenyjny 
zlecenia, miesiące na jakie zostało wystawione, 
a także załącz zdjęcia lub skany wszystkich 4 stron 
zlecenia. Wciśnij przycisk „Zapisz dane zlecenia”.

Krok 6
Po zapisaniu danych sprawdź, czy wybrana ilość 
sensorów oraz numer ewidencyjny są poprawne i czy 
zostały załączone wszystkie pliki. Wciśnij przycisk 
„Przejdź do kasy”.

Krok 7
Aby złożyć zamówienie, utwórz swoje konto klienta.

Jeśli nie masz konta, kliknij „Załóż konto”.

 Jeśli masz już konto, wpisz swoje dane i kliknij 
„Zaloguj się”.

Krok 8
Wypełnij wszystkie niezbędne informacje.



Krok 9
Wybierz sposób dostawy oraz formę płatności.

Przejdź „Dalej” do strony „Podsumowanie 
zamówienia”. 

Krok 11
Po udanej płatności zobaczysz potwierdzenie 
złożenia zamówienia. 

Po 24h (1 dzień roboczy) Diabetyk24 sprawdzi 
poprawność załączonych dokumentów.

Jeżeli załączone skany dokumentów są poprawne, 
dostaniesz powiadomienie sms z prośbą o odesłanie 
oryginałów na adres: Diabetyk24 Sp. z o.o., 
Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa.

Dokumenty możesz włożyć do przedpłaconej 
koperty, którą otrzymałeś wcześniej od lekarza. 

Możesz również nadać przesyłkę z dokumentami za 
pośrednictwem DHL Parcel, której numer listu 
przewozowego oraz instrukcję nadania otrzymasz 
mailem z potwierdzeniem zakupu. Listę punktów 
znajdziesz na stronie www.parcelshop.dhl.pl/mapa

Jeżeli załączone skany dokumentów będą wymagały 
poprawy to dostaniesz powiadomienie sms’em 
i e-mail’em z informacją, co należy uzupełnić.

Krok 10
Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne. 

Aby na bieżąco uzyskiwać informację o systemie 
FreeStyle Libre potwierdź swoją zgodę na 
otrzymywanie newslettera od firmy Abbott.

Jeśli zamawiasz sensor z refundacją po raz pierwszy, 
zaznacz, czy skorzystasz z bezpłatnego czytnika czy 
i/lub bezpłatnej aplikacji FreeStyle LibreLink do 
skanowania sensora.

Wciśnij przycisk „Zamawiam”. Zostaniesz 
przekierowany do wybranej metody płatności. 
Następnie opłać zamówienie jak przy każdych innych 
zakupach przez Internet.



Krok 12
Po otrzymaniu przesyłki z poprawnie wypełnionymi 
dokumentami w ciągu 48h (2 dni robocze). wyślemy 
przesyłkę pod wskazany adres. 

Jeśli wybrałeś płatność gotówkową, zapłać 
kurierowi za złożone zamówienie i podpisz 
potwierdzenie odbioru przesyłki imieniem, 
nazwiskiem, numerem pesel oraz czytelnym 
podpisem.

48H

KONTROLUJ CUKRZYCĘ
TELEFONEM!*

ZESKANUJ KOD i pobierz aplikację
FreeStyle LibreLink

FreeStyle Libre i powiązane nazwy handlowe są znakami towarowymi �rmy 
Abbott Diabetes Care, Inc. w różnych krajach.
© Abbott 2019 ADC-15984

* Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona do instalacji na telefonach 
z funkcją NFC i systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym oraz na 
telefony iPhone 7 i nowsze z systemem operacyjnym w wersji 11 i nowszym. 
Używanie aplikacji FreeStyle LibreLink wymaga rejestracji w systemie 
LibreView oferowanym przez �rmy Abbott i Newyu, Inc.

800 500 800

Masz pytania dotyczące 
zamówienia? Zadzwoń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1899. Link do tekstu rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1899/1.

bezpłatna infolinia

WAŻNE!
Aby zrealizować refundacje w danym miesiącu 

ważne jest, by zamówienie złożyć 
odpowiednio wcześnie, w miarę możliwości 

w pierwszej połowie miesiąca. Oryginały 
dokumentów powinny dotrzeć do Diabetyk24 

na 4 dni robocze przed końcem miesiąca, 
dlatego zamówienie należy złożyć wcześniej, 
co najmniej 8 dni roboczych przed końcem 

miesiąca. 

!


